
MAGYAR VEGYIPARI, ENERGIAIPARI ÉS ROKON
SZAKMÁKBAN

DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE

1068 Budapest, Benczúr u.45.
www.vdsz.hu

A VDSZ ajánlása

a tagszervezetei részére az üzemi tanács választásokkal kapcsolatban

 A választások előkészítése és lebonyolítása, az 1992. évi XXII. törvény. A Munka

Törvénykönyve (Mt.), alapján történik. A VDSZ által kiadott Módszertani Füzet

segítséget nyújt a gyakorlati lebonyolításban.

 A választások lebonyolítása után a választási bizottságnak „jelentést” kell küldeni

a minisztériumba a 357/2009. (XII. 30.) kormányrendelet előírásai szerint.

 A jelentésnek tartalmaznia kell:

 a választás helyét és időpontját;

 a munkáltató megnevezését, székhelyét, adószámát;

 a telephely, részleg megjelölését;

 az üzemi tanácsnak az Mt. 45. § (1) bekezdés alapján megválasztható
tagjainak számát vagy annak megjelölését, hogy üzemi megbízott
választása történt;

 a választásra jogosultak számát;

 a választáson részt vettek számát;

 az összes érvényes szavazat számát, ezen belül a szakszervezetek
jelöltjeire leadott összes érvényes szavazat számát, szakszervezetenkénti
bontásban, megjelölve azt az ágazati szakszervezetet is, amelynek a
szakszervezet esetlegesen tagja, valamint a nem szakszervezet által
állított jelöltekre leadott összes érvényes szavazat számát.

 A VDSZ Elnöksége felhívja a szakszervezeti vezetők figyelmét arra, hogy,
kövessék az üzemi tanács választások egész folyamatát, a választási bizottságok
tevékenységét, segítsék a munkájukat. Különös tekintettel a jelentés és a
jegyzőkönyv elkészítését.



 Mt. 53. § (1) A választásról a választási bizottság jegyzőkönyvet készít. Ennek
tartalmaznia kell különösen:

 a szavazóurnák felbontásának körülményeit,

 a választás helyét és időpontját,

 az 51/A. § (1) bekezdése szerinti szavazásra jogosultak számát,

 a szavazáson résztvevők számát,

 az összes leadott szavazatok számát,

 az érvényes és érvénytelen szavazólapok számát,

 az egyes jelöltekre leadott szavazatok számát,

 a megválasztott üzemi tanácstagok és póttagok nevét,

 a választással összefüggő esetleges vitás ügyet, illetve az ezzel
kapcsolatos döntést.

 A törvény előírásain kívül célszerű, és szükségszerű, ha a jegyzőkönyv
tartalmazza az egyes szakszervezeti jelöltekre leadott szavazatok számát
szakszervezetenkénti összesítéssel, valamint a nem szakszervezeti jelöltekre
leadott összes szavazatszámot. A helyi reprezentativitás megállapításához
ezek szükségesek!
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